ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON SIX
Beste leerling.
Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes.
Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer dan 1 X 3!
Het is namelijk zo: als je bijvoorbeeld 3 maal tien minuten leert, onthoud je het beter dan als je 1
maal 30 minuten leert.
Als je dus 30 nieuwe Engelse woordjes moet leren, leer ze dan (bijvoorbeeld) in drie keer!
We gaan nu in het kort aandacht besteden aan enkele andere tijden.

present perfect simple.
De present perfect simple ziet er zo uit: he has talked / they have talked
“talked” is het voltooid deelwoord.
Je gebruikt de present perfect om:
 te zeggen dat iets in het verleden is gebeurd, MAAR er staat niet bij wanneer dat
gebeurd is.
 te zeggen dat iets in het verleden begonnen is en nu nog doorgaat. Meestal staat er
"for" of "since" in de zin.
Voorbeelden:


I have talked her. = Ik heb met haar gepraat. (Er staat niet bij wanneer dat gebeurd is)



They have lived there since 2000.= Zij wonen daar al sinds 2000. (since)



We have been friends for two years now.= Wij nu al twee jaar vrienden. (for)



The plane has landed. = Het vliegtuig is geland.



She hasn’t talked to me.= Zij heeft niet met mij gepraat.



Have you seen my watch? = Heb je mijn horloge gezien?

EXERCISE 1 Maak in je schrift de vertaling van de volgende zinnetjes:
1. It has rained. =
2. The bus has arrived. =
3. She has written me for six months. =
4. They have seen your letter. =
5. He has worked there for five years. =
6. Has she bought a new car? =
7. She has fallen. =
8. We have walked home. =
9. We have known each other for years. =
10. I have come. =
Kijk je vertaling na en leer deze zinnetjes! (Je weet inmiddels waar de antwoorden staan!)

Het uitdrukken van de toekomst.
Of je vanavond, volgende week bij je oma op bezoek gaat: in beide gevallen liggen in de
toekomst. Er zijn verschillende manieren om in het Engels aan te geven dat je het over de
toekomst hebt.
Je gebruikt shall als je voorstelt of aanbiedt om iets te doen. Will gebruik je om aan te
geven dat iets wel of niet zal gebeuren. Bij “I” en “we” mag je zelf weten of je shall of will
gebruikt. De andere vormen krijgen altijd will. Dat ziet er zo uit:
Shall I / we open the door? (voorstel)
Shall we cycle to the park this afternoon? (voorstel)
Where shall we go tomorrow? Waar zullen we morgen naar toe gaan? (voorstel)
Father will help you today (iets gaat gebeuren)
They won’t help you today. (iets gaat niet gebeuren)
De verkorte vorm van shall en will is voor beide werkwoorden hetzelfde: ’ll. Dat ziet er zo
uit:
I’ll respond as soon as I can. (iets gaat gebeuren) (Let op! as soon as = zodra)
He’ll respond as soon as he can. (iets gaat gebeuren)
De ontkennende vorm van shall = shan’t. De ontkennende vorm van will = won’t.
I shan’t be here tomorrow.
He won’t be here tomorrow.
Als je van plan bent iets te doen of als je zeker weet dat iets gaat gebeuren gebruik je:
going to + een werkwoord
I am going to Spain next year. Ik ga volgend jaar naar Spanje.
Look! It is going to rain. Kijk, het gaat regenen.
You’re going to be late! Je komt te laat.
Als je iets van plan bent op korte termijn van plan bent, gebruik je vaak de present
continuous!! (Zie les 5)
Let op!
Wij zeggen: Ik zie hem morgen. De Engelsen zeggen: I’ll see him tomorrow.
Wij zeggen: Ik stuur je vandaag een email. De Engelsen zeggen: I will send you an email
today.

EXERCISE 1 Schrijf de vertaling van de volgende zinnetjes in je schrift.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

It will be our first trip. (trip = uitstapje)
I’ll write back soon.
What shall we do?
He won’t be here tomorrow.
He’ll respond as soon as he can.
You’re going to be late!

Kijk na!

Ga verder op de volgende pagina!

WORD ORDER (woordvolgorde)
Een NORMALE WOORDVOLGORDE in het Engels is:
Onderwerp / gezegde / meewerkend vw / lijdend vw / plaats / tijd /
He
has given
her
some flowers in London yesterday.
Meewerkend voorwerp komt na het lijdend voorwerp als er to voor staat:
He has given some flowers to her.
Dus: He has given some flowers to her in London yesterday.

WOORDVOLGORDE BIJ VRAGENDE ZINNEN:
Has he given me a present? (Eerst hulpwerkwoord dan onderwerp!)
Let op! (Vragende zinnen zonder hulpwerkwoord)
Woont hij in Roermond?
Does he live in Roermond?
Woon jij in London?
Do you live in London?
Let op!
De Nederlandse woordvolgorde is vaak heel anders dan de Engelse woordvolgorde.
Werkwoorden staan, anders dan in het Nederlands, zoveel mogelijk bij elkaar.
Ik heb hem op het station ontmoet. I have met him at the station.
Bepalingen van tijd kunnen ook vooraan in de zin staan:
TIJD: Yesterday he went to London.
Als er meerdere bepalingen van TIJD of PLAATS in de zin staan dan komt de nauwkeurigste
tijdsbepaling vóór de minder nauwkeurige:
We’ll meet her on the corner of the Highstreet (plaats) in London (plaats) at seven o’clock
(tijd) tomorrow (tijd).

EXERCISE 2
Pak je schrift en zet de volgende zinnen in de goede volgorde.
1. / Susan / her pen friend / every week / a letter / writes /
2. / at seven / can come / They / to my house / tomorrow.
3. / bought / some shirts / yesterday / in town/ I /
4. / to her / I / my pen / have given/
5. / in springtime / You / can see / in Holland / many tulips.
Kijk na!

BIJWOORDEN VAN REGELMAAT
Bijwoorden zeggen iets van werkwoorden. Bijvoorbeeld: In dat land regent het vaak.
De volgende bijwoorden noemen we bijwoorden van regelmaat: Always, never, often,
seldom, sometimes, already, ever, just (net, pas), still, almost, certainly, hardly, nearly,
quite, certainly, also, even, just (gewoon), only, really. Voor de plaats in de zin gelden voor
deze bijwoorden speciale regels.

REGELS VOOR DE BIJWOORDEN VAN REGELMAAT:
De plaats van deze woorden is:
Regel 1. NA am, is, are, was, were. Voorbeeld: He was never at home. Hij was nooit thuis.
Regel 2. NA het onderwerp in vraagzinnen. Voorbeeld: Is she really ill? Is zij werkelijk ziek?
Regel 3. NA HET 1e WERKWOORD als er meer werkwoorden in de zin staan
Voorbeeld: He has certainly surprised me. Hij heeft me zeker verrast.
Regel 4. VOOR HET WERKWOORD als er maar één werkwoord in de zin staat
Voorbeeld: He often goes to Spain. Hij gaat vaak naar Spanje.

EXERCISE 3 NEEM JE SCHRIFT EN ZET DE ONDERSTAANDE ZINNEN IN DE JUISTE
VOLGORDE!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

/ I / can / remember / her name / never /
/ He / takes / sugar / in his tea / never /
/ The baby / is / asleep / almost /
/ He / can / be / serious / sometimes /
/ He / complains / always / (to complain = klagen)
/ She / is / ill / seldom /
/ Does / she / go / by bus / always / ? /

Kijk deze opdracht na!

EXERCISE 4 Neem je schrift en vertaal de zinnen die je zojuist in de goede volgorde
gezet hebt.
Kijk deze opdracht na!

EXERCISE 5
Tenslotte! Leer de volgende woorden goed!
1. poverty = armoede
2. burglar = inbreker
3. brutal = bruut, wreed
4. creepy = griezelig
5. citizen = burger
6. miserable = ellendig
7. property = eigendom
8. theft = diefstal
9. victim = slachtoffer
10. murder = moord
11. pickpocket = zakkenroller
12. crime = misdaad
13. sad = bedroefd

14. force = geweld
15. angry = boos
16. pride = trots
17. criminal = misdadiger
18. sorrow = verdriet;
19. excited = opgewonden;
20. incredible = ongelooflijk;

Weet je zeker dat je deze woorden goed kent?

ANTWOORDEN
EXERCISE 1
1. Het heeft geregend.
2. De bus is aangekomen.
3. Zij schrijft me al zes maanden.
4. Zij hebben jouw brief gezien.
5. Zij werkt daar al vijf jaar.
6. Heeft zij een nieuwe auto gekocht?
7. Zij is gevallen.
8. Wij zijn naar huis gewandeld.
9. Wij kennen elkaar al vier jaar.
10. Ik ben gekomen.
EXERCISE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het zal ons eerste uitstapje zijn.
Ik zal spoedig terugschrijven.
Wat zullen wij doen?
Hij zal hier morgen niet zijn.
Hij zal antwoorden zodra hij kan.
Je komt te laat.

EXERCISE 3
1. Susan writes her pen friend a letter every week.
2. They can come to my house at seven tomorrow.
3. I bought some shirts in town yesterday.
4. I have given my pen to her.
5. You can see many flowers in Holland in springtime.
EXERCISE 4
1. I can never remember her name. Bijwoorden van regelmaat, regel 3.
2. He never takes sugar in his tea. Bijwoorden van regelmaat, regel 4.
3. The baby is almost asleep. Bijwoorden van regelmaat, regel 1.
4. He can sometimes be serious. Bijwoorden van regelmaat, regel 3.
5. He always complains. Bijwoorden van regelmaat, regel 4.
6. She is seldom ill. Bijwoorden van regelmaat, regel 1.
7. Does she always go by bus? Bijwoorden van regelmaat, regel 2.

EXERCISE 5a
1. Susan schrijft haar penvriend elke week een brief.
2. Zij kunnen morgen om zeven uur naar mijn huis komen.
3. Ik heb gisteren enkele shirts in de stad gekocht.
4. Ik heb haar mijn pen gegeven.
5. In de lente kun je in Holland veel bloemen zien.

EXERCISE 5b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik kan me haar naam nooit herinneren.
Hij neemt nooit suiker in zijn thee.
De baby slaapt bijna.
Hij kan soms serieus zijn.
Hij klaagt altijd.
Zij is zelden ziek.
Gaat zij altijd met de bus?

